
 

 
 

Datum zveřejnění 8. 4. 2020 

 

 

Příprava měsíce května 2020 
 
V souvislosti s uzavřením škol v ČR od 11. 3. 2020 přinášíme 

další návod, jak pracovat s programem Stravné v dalším 

období. Tentokrát se zaměříme na přípravu měsíce května a 
činnosti nutné provést v ještě v měsíci dubnu. 

 

Stále je nejisté datum ukončení uzavírky škol. Dle vyjádření 
ministra školství ve veřejných médiích je předpoklad, že se 

školy otevřou v polovině května.  

 

Rozhodli jsme se připravit tento scénář: 

- přepokládáme, že chřipkové prázdniny budou minimálně do  
15.5.2020  

 
-  pokud existují přihlášky žáků na měsíc duben, provedeme 

jejich odhlášku 
 
-  měsíc květen 2020 otevřeme jako stravný od 18.5.2020 
 
-  pokud se situace změní a školy budou uzavřeny déle, opět 

zveřejníme další postup v samostatném návodu   

 
Návod je zpracován v úvodu pro Stravné verze 4. 
Pro Stravné verze 5 je návod ve druhé části. 
 

Pozn.: pokud používáte modul Objednávání internetem (např. pro cizí 
strávníky), pracujte s tímto modulem obvyklým způsobem. 

 

---------------------------------------------------------- 

Pro uživatele programu MSklad jsme též připravili 

návod pro odpis zboží, které má krátkou dobu 

trvanlivosti. Návod je uveden ZDE. 

https://uloziste.visplzen.cz/poradna/MSklad_vratky.pdf


 

Datum zveřejnění 8. 4. 2020. 

Stravné 4 

 

1. Odhláška měsíce dubna a nové období pro chřipkové 
prázdniny na květen 
Anotace 
V tomto kroku provedeme najednou odhlášku strávníků na duben (pokud 

nějaké existovaly) a současně zablokujeme příslušným kategoriím první 
polovinu měsíce května.  

 

Objednávky – Svátky a prázdniny – Různé – Nové období    

     

Zadejte období, popis a výjimky, pro které prázdniny neplatí. Záznam 

uložte. Jestliže se nevaří pro nikoho, budou všechny kategorie 
NEZATRŽENY. 

 

 



 

 
 

Datum zveřejnění 8. 4. 2020 

 

 

 

Dotaz na odhlášení strávníků potvrďte. 

 

 

Následně se ještě může objevit další dotaz, kde potvrďte odhlášení 
strávníků. 

 
 
 
2. Potvrzení rozpisu na květen 
Anotace 

Tímto krokem si připravíte jídelníčky na květen pro ty strávníky, kteří se 
budou stravovat do 15. 5. 2020 a pro všechny od 18. 5. 2020.  

 
Rozpis potvrďte obvyklým způsobem na celý měsíc květen. 

 
 

 
3. Další postup 
Nyní postupujte v přípravě měsíce května obvyklým způsobem. 
 

Uzávěrku za měsíc duben proveďte na začátku května obvyklým 
způsobem. 

 
POZOR! Pokud jste měli přihlášené strávníky na duben a vybírali 

jste na toto období peníze, zvažte, zda vybírat zálohy na květen.  
Strávníkům vznikl odhláškou dubna přeplatek, který by měl pokrýt 

stravné na květen. 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

Sledujte informační kanály, kde se mohou objevit další instrukce 
podle vývoje situace: 

- www.visplzen.cz 
- FB VIS Plzeň 

- informační panel 

http://www.visplzen.cz/


 

Datum zveřejnění 8. 4. 2020. 

 

  

Stravné 5 
 
1. Nové období pro chřipkové prázdniny 
Anotace 
V tomto kroku provedeme najednou odhlášku strávníků na duben (pokud 

nějaké existovaly) a současně zablokujeme příslušným kategoriím první 
polovinu měsíce května. 
 
Zvolte tlačítko Nový svátek v sekci Příprava měsíce 

 

Pokud jej na ploše nevidíte, použijte tuto cestu v menu programu: 

 

 

Zadejte období. 

 

 

Zvolte variantu Nevaří se pro vybrané kategorie. 

 

 



 

 
 

Datum zveřejnění 8. 4. 2020 

 

 

Zrušte zatržení u kategorií, které SE BUDOU stravovat, tj. zatrženo = 
NESTRAVUJE SE. Jestliže se nevaří pro nikoho, budou všechny kategorie 

ZATRŽENY. 

 

 

Definici výjimek přeskočte. 

 

 

Změňte popisy a uložte. 

 



 

Datum zveřejnění 8. 4. 2020. 

Případný dotaz na odhlášení klientů potvrďte. 

 
 
2. Potvrzení rozpisu na květen 
Anotace 
Tímto krokem si připravíte jídelníčky na květen pro ty strávníky, kteří se 

budou stravovat do 15. 5. 2020 a pro všechny od 18. 5. 2020.  

 
Rozpis potvrďte obvyklým způsobem na celý měsíc duben. 

 
 
4. Další postup 
Nyní postupujte v přípravě měsíce května obvyklým způsobem. 

 
Uzávěrku za měsíc duben proveďte na začátku května obvyklým 

způsobem. 
 

POZOR! Pokud jste měli přihlášené strávníky na duben a vybírali 
jste na toto období peníze, zvažte, zda vybírat zálohy na květen.  

Strávníkům vznikl odhláškou dubna přeplatek, který by měl pokrýt 
stravné na květen. 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
Sledujte informační kanály, kde se mohou objevit další instrukce 

podle vývoje situace: 
- www.visplzen.cz 

- FB VIS Plzeň 
- informační panel 

 

http://www.visplzen.cz/

